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Para meus pais, Lourdes e Gilberto,  
meu começo de mundo.





São muitas as agruras para contar histórias brasileiras, 
para falar sobre a nossa memória, ou a falta dela, para 

fazer brilhar a tradição, ou a quebra dela, enfrentar dilemas 
de um país dividido pela desigualdade social […]. Para 

poder celebrar a diversidade em todas as suas expressões, é 
preciso ter alguma coragem, e por sorte, o Brasil tem uma 

comunidade artística gigantesca.

Kléber Mendonça Filho,  
cineasta brasileiro, em carta aberta ao 

Ministro da Cultura e à sociedade.
Recife, Pernambuco, 29 de maio de 2018.
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Na conjuntura atual, na qual o processo de integração global da 
economia aprofunda a reconfiguração dos meios e das formas de 
relacionamento entre os agentes nos mercados de audiovisual, é 
significativo que novos espaços para circulação de conteúdo, como 
o Video on Demand (VoD), à exceção dos blockbusters, tornaram a 
sala de cinema menos rentável, pois ela passa a ser mais uma vitrine 
para as obras que um espaço para reaver o investimento realizado. 
Na verdade, como aponta Morais, com a progressiva integração 
entre cinema, televisão e vídeo, não há uma substituição, mas uma 
interdependência entre eles. Ora, este livro se torna uma ferramenta 
essencial para quem quer entender o audiovisual neste contexto de 
interdependência, particularmente aquele que se produziu nestes 
últimos 20 anos, pois trata da movimentação da categoria em decor-
rência das oportunidades de acesso à cadeia produtiva a partir dos 
seguintes marcos: a Agência Nacional do Cinema (Ancine), criada 
em 2001; o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), em 2006; e a Lei 
nº12.485, de 2011, popularmente conhecida como Lei da TV Paga, 
que atualiza e unifica toda a legislação do mercado de TV por assi-
natura no Brasil, a partir de então chamado de Serviço de Acesso 
Condicionado (SeAC).

A obra vem preencher uma carência de reflexões e publicações 
no país sobre o tema com uma metodologia rigorosa que dá conta 
da complexidade desta arte como fenômeno social, de suas especi-
ficidades e de sua dinâmica, não apenas na produção, mas também 
na circulação e fruição. Assim, neste trabalho, Morais divide temas 
aprofundados, primeiramente tratando da relação entre a produção 
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independente e os mercados de televisão. Em seguida, aborda a po-
lítica de fomento ao audiovisual no Brasil, o perfil das empresas e 
seu relacionamento com os canais de televisão e com a Ancine. Por 
fim, a autora analisa os projetos contemplados no Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), de 2014 a 
2015, apresentando uma visão crítica sobre a política de fomento 
ao audiovisual, bem como sobre a estrutura do mercado produtor. 
Sem descuidar da questão cultural e da necessidade de sua expressão 
diversa, Morais reverencia também o aspecto econômico, inclusive 
com dados impressionantes, como aquele que aponta que, em 2013, 
o audiovisual representou 0,54% do Produto Interno Bruto (PIB) na-
cional, correspondente a 22,2 bilhões de reais, superando a indústria 
farmacêutica.

A política audiovisual e a produção independente no Brasil 
estão aqui atualizadas, incluindo a participação da televisão como 
janela de exibição estratégica para o conteúdo nacional e como parte 
da política audiovisual. A obra se divide entre aspectos teóricos, 
como a definição de produção independente – um corpo com ca-
racterísticas ou perfil heterogêneo – e de mercado, e empíricos, mo-
mento em que mostra os resultados da pesquisa. A parte empírica 
se baseia na análise de documentos oficiais e num banco de dados 
construído através da participação de representantes de 119 produ-
toras independentes de todo o país, obtido por meio de entrevistas e 
questionários realizados no ano de 2017, que representam cerca de 
35% do total de 336 produtoras beneficiadas pelo FSA/Prodav du-
rante o período investigado. Ao final, o livro apresenta o que ocorreu 
a partir de 2016 até 2019 e as consequências da política para o setor 
audiovisual até então estruturado.

Sempre atenta aos meandros instalados em toda política de 
fomento para o audiovisual, Morais aponta que a estrutura que clas-
sifica os níveis para a escolha da alocação dos recursos discrimina 
e faz com que empresas mais fortes, com maior número de obras 
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comercializadas em diversas janelas, sejam também aquelas que 
conseguem pleitear mais recursos, mesmo considerando que neste 
segmento nunca há certeza de demanda e, portanto, de sucesso no 
retorno. Indica também que o cinema, a janela com orçamentos 
maiores, apresenta uma disputa acirrada entre os produtores.

Por outro lado, a lógica que orienta os mercados de mídia é 
sempre a de alcançar a maior audiência com o menor custo possível 
e, para isso, os conteúdos produzidos pelos independentes sofrem 
pressões para atingirem seu público. É o que ocorre na versão do-
cumental, mesmo com índices satisfatórios. No entanto, algumas 
experiências têm se voltado para nichos diferenciados, como o pú-
blico jovem. Por isso, a autora refaz a trajetória das redes de tele-
visão aberta, apresentando um retrospecto histórico das empresas 
no Brasil e demonstrando como elas influenciaram produtoras de 
conteúdo audiovisual, com as quais mantêm parcerias. Apesar disso, 
para as produtoras de pequeno porte ou sem experiência de merca-
do, a parceria é quase impossível.

A história da televisão paga, ou fechada, também é objeto 
de revisão por parte de Morais, particularmente com o impacto da 
Lei da TV Paga, que ampliou os espaços ao conteúdo independente 
nacional. Assim, quadros cuidadosamente elaborados pela autora 
destrincham a aplicação da legislação e seu impacto para o relacio-
namento entre canais/programadoras e produtoras.

Outro ramo da televisão apresentado é a rede pública ou, se-
gundo a autora, o campo público de televisão no Brasil, que engloba 
os tipos de emissora a seguir: educativo-culturais (TV aberta), uni-
versitárias, comunitárias e institucionais. Estas últimas são constituí-
das pelos canais dos três poderes – Legislativo, Judiciário e Executivo 
(TV paga).

Experiências como o Programa de Fomento à Produção e 
Teledifusão do Documentário Brasileiro (DocTV), ainda que com tí-
midos resultados, também são analisados, assim como seus sucessores, 
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bem mais promissores. A Convenção sobre a Proteção e Promoção 
da Diversidade das Expressões Culturais, a Reunião Especializada de 
Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam), 
o Ibermedia e a política de protecionismo no Brasil e no exterior, tudo 
é filtrado pela perspectiva da produção independente.

Cotas de conteúdo nacional e independente na televisão também 
são parte de um tópico. Sobre esse aspecto, França, Reino unido e 
Canadá se empenharam em driblar a influência do conteúdo produ-
zido pelos conglomerados norte-americanos, enquanto Argentina e 
Brasil têm lutado para impor sua cota na televisão. No Brasil ela se deu 
em 1961, embora logo tenha sido revogada, voltando apenas nos anos 
1990 e, mesmo assim, apenas na TV por assinatura, ficando de fora, por 
exemplo, cotas sobre o VoD.

Como afirma Morais, enquanto a cota de tela da Lei nº 12.285/ 
2011 garante a inserção dos conteúdos independentes na TV paga, o 
FSA/Prodav estimula a comercialização destas obras também para a 
TV aberta e para o mercado de VoD.

Isso leva em conta outros aspectos positivos que a lei influen-
cia, como profissionalização e diversificação, criação de público e 
aumento da capacidade produtiva.

Este trabalho contempla Ancine, Agência Nacional do Cinema 
e do Audiovisual (Ancinav), Secretaria do Audiovisual (SAv), leis 
diversas que tratam do audiovisual, especialmente o FSA (2006) e o 
programa Brasil de Todas as Telas (PBTT) e a Lei da TV Paga (2011), 
com o objetivo de relacionar a produção independente e os merca-
dos de televisão aberta e por assinatura, assim como VoD. O FSA é 
exaustivamente analisado em todos os seus pormenores e relaciona-
do com a produção independente. E a avaliação é positiva.

Conforme dados apresentados por Morais, um primeiro reflexo 
da regulamentação dos dispositivos da Lei da TV paga foi o crescimen-
to da formalização de empresas produtoras por todo o país e, como 
consequência, um aumento no número de produtoras cadastradas 
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junto à Ancine, uma condição para participação nas chamadas públi-
cas do FSA.

Assim, o número de produtoras independentes, em 2017, 
chegou a 4.353, um boom simétrico ao total de obras audiovisuais 
registradas após a regulamentação da lei: de 2012 a 2016, a Ancine 
contabilizou 8.290 obras independentes, número que supera a cota 
mínima exigida aos canais brasileiros de espaço qualificado.

Se documentários e obras de ficção, incluindo a seriada, tra-
dicionalmente oriundos da linguagem cinematográfica, estão cada 
vez mais presentes em nossa vida – e hoje ganham impulso com 
a quarentena imposta pelo coronavírus –, é natural que estejam 
também no espectro majoritário das empresas e dos mercados de 
televisão e do VoD. Nesse contexto, os games também são analisa-
dos por Morais, embora permaneçam como nicho restrito a poucas 
empresas.

A autora também se dedica a traduzir com rigor o perfil das 
empresas produtoras. Quanto a isso, é impressionante a variedade 
de perfis que coexistem, explorando os mais diversos nichos de 
mercado, desde conteúdos que atendem à animação até áreas como 
formação de eventos, organização de festivais, mostras de audiovi-
sual e projetos de arte em geral. Não por acaso, essa é a parte a mais 
interessante e viva do trabalho, pois traz citações das pessoas envol-
vidas com o trabalho nas empresas, além de figuras, tabelas e gráficos 
muito bem elaborados.

Muitas produtoras operam com apenas um projeto por fase 
da Prodav, o que confirma a pulverização e a falta de regularidade, e 
aquelas com cinco ou mais por etapa, são exceção. Outro ponto que 
denota a fraqueza do setor é a figura do freelancer, que assume um 
número expressivo na atividade audiovisual independente no Brasil, 
dada a dificuldade das produtoras em manter um corpo de profissio-
nais contratados com carteira assinada. 
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Por outro lado, surgem produtoras fora do eixo Rio-São Paulo, 
principalmente a partir da segunda década dos anos 2000, não 
apenas pela ampliação dos recursos para fomento à produção, mas 
também por conta das ações da política de fomento. Dados do FSA 
apresentados mostram que, em 2011, 88% foram aplicados na região 
Sudeste, mas em 2016 houve redução, caindo para 65%. O Ceará 
aparece como o estado com participação mais expressiva depois dos 
estados do eixo, com projetos aprovados para todos os gêneros, com 
destaque para a ficção.

Por fim, os obstáculos são muitos, desde a grande dependên-
cia do fomento público e a relevância do FSA, a principal fonte de 
recursos para investimento no setor independente no Brasil. Sem 
esses recursos não há condições de sustentabilidade e espaços para 
escoamento suficientes para garantir a autonomia das produtoras, 
até a dependência dos canais e programadoras, que ainda têm um 
grande poder para impor suas exigências. Como aponta Morais, a 
dificuldade de acesso ao circuito exibidor continua sendo uma das 
principais barreiras enfrentadas pelo segmento das produtoras inde-
pendentes nacionais.

Em relação às dificuldades enfrentadas pelas pequenas empre-
sas – e Morais está sempre atenta para mostrar as diferenças entre as 
grandes empresas e as pequenas –, as pequenas, especialmente as de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, problemas na concorrência persistem: 
são menos contempladas pelo FSA, porque não conseguem concor-
rer para as cotas regionais, nem com as grandes empresas paulistas 
e cariocas.

Essas dificuldades são expressão das relações intrincadas do 
setor e dizem respeito à necessidade de pensar o equilíbrio entre 
demandas culturais e democráticas versus objetivos econômicos 
enquanto orientador da política audiovisual e como essas decisões 
se manifestam no setor produtivo. Além disso, como bem aponta 
Morais, a atividade audiovisual está inserida na exceção cultural e, 
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portanto, as regras não deveriam ter o mesmo rigor que aquelas apli-
cadas aos demais campos produtivos.

Mas a pior ameaça é sem dúvida a descontinuidade da política 
audiovisual, particularmente aquela do fomento, pois isso represen-
ta o desmantelamento de um projeto cujos resultados iniciais são 
significativos. Sabemos que há uma enorme dificuldade para o setor 
produtivo se manter quando não há um amplo suporte do Estado. 
Sem uma legislação que traga incentivos para essa manutenção, 
seja minimamente protecionista em relação ao produto nacional e 
mostre ao setor como, mais adiante, ter mais autonomia financeira, 
certamente iremos perder o espaço já conquistado não apenas nos 
novos meios de comunicação, mas também no gosto do público pelo 
nosso produto.

Anita Simis
Professora livre-docente, 

colaboradora do Instituto de Artes da
universidade Estadual Paulista (unesp)


